
 INFORME DEL GRUP MUNICIPAL PER A L'ASSEMBLEA DE LA  CUP
(14/01/13 –  18/01/13)

Reunions realitzades :

– Consell Municipal Solidaritat i Cooperació : S'entrega memòria de 2012. El pressupost de 
2013 és de 15,000€ per projectes i 10,000€ per sensibilització. S'informa de diferents activitats 
als centres cívics i del “conte soldiari” a la BCR. Proposen fer un concurs fotogràfic per mostrar 
els projectes de cooperació realitzats pel Consell amb premi econòmic per al vencedor/a. Des 
de la CUP proposem de fer una exposició enlloc d'un concurs per visualitzar la totalitat dels 
projectes.  S'accepta.  Hi  ha  la  continuació  d'un  fort  debat  sobre  les  subvencions,  ja  que 
l'Ajuntament diu que si no hi ha factura, no hi ha subvenció. Però, hi ha problemes de les 
ONGs per aconseguir factures als països on treballen.

– Junta de Portaveus : L'alcalde informa que l'Ajuntament procedirà a anul·lar el contracte amb 
Metrovacesa per recuperar l'ús de domini públic del Parc Sant Jordi. L'Ajuntament denunciarà 
a  Metrovacesa per  l'incompliment  del  contracte  i  el  greuge provocat  al  Consistori.  Per  tal 
d'aprovar aquesta decisió es realitzarà un Ple extraordinari el proper 21 de gener.

– Comissió Informativa Urbanisme : S'arriba a un acord amb la Generalitat per ampliar l'IES 
Baix  Camp.  La  URV es  vol  desvincular  del  Centre Tecnologia  de  Nutrició  i  Salut  (Centre 
Bioempreses) repartint-se l'espai actual en una part per a ells i la resta pel conglomerat del 
CTNS  (empreses  i  administració  local).  S'aprova  el  Pla  d'Actuació  PENTA (emergències 
nuclears).  Renoven  el  conveni  (mateixa  quantitat  econòmica)  amb  l'Oficina  de  mediació 
hipotecària. Preguntem per un solar abandonat que no està tancat a la via pública i hi ha perill 
que algú prengui mal (està al costat d'una escola). Ens diuen que el propietari diu que ara és 
d'un banc i el banc no se'n vol fer responsable. L'Ajuntament prendrà mesures preventives.

– Comissió Informativa Serveis Econòmics : S'explica les negociacions amb Metrovacesa i el 
motiu de trencar el contracte. En ser extraordinària no se permeten preguntes.

– Comissió  Informativa  Serveis  Persones :  Expliquen  un  programa  per  al  control  de 
l'assistència als menjadors escolars de les persones que reben la subvenció, ja que se troben 
que alguns/es beneficiàries no hi assisteixen, i per tant, s'ha de llançar el menjar. Preguntem 
pels actes del Dia Internacional contra la SIDA. La regidora informa que l'alcalde havia de llegir 
el manifest al Ple i se'n va oblidar. Demanem un informe sobre la gestió del Parc de Nadal. 
Denunciem el retard en determinades activitats als centres cívics.

Reunions previstes:

– Ple extraordinari – 21 de gener

Actes on som convidats:

– Debat ReusDigital sobre l'esquerra catalana – 18 gener
– Festa Aturem Barcelona World – 19 gener
– Presentació Taula Ciutadana - 23 gener
– Xerrada Síndic de Greuges - 24 gener
– Jornades Treball Els bombardeigs a Catalunya durant la Guerra Civil – 24, 25 i 26 gener
– Jornada portes obertes Consell Internacional dels Fruits Secs – 1 febrer

Comentaris :

– Sol·licitem  un  informe  de  l'activitat  del  Servei  de mediació  hipotecària  de  l'Oficina  Local 
d'Habitatge de l'exercici 2012.



– Sol·licitem una reunió amb la tècnica responsable en matèria d'accessibilitat.
– Realitzem comunicat de premsa sobre el cartell de Carnaval.
– Realitzem comunicat sobre la recessió del contracte entre l'Ajuntament i Metrovacesa


